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IJsvereniging Bedum, Notulen 146e Jaarvergadering 
 

Datum: 28 november 2016 

Aanwezig: Zie presentielijst 
Afwezig: Henk van den Berg, Arie Wieringa,  
Notulist: Jolanda Langeland 

 

 

1).Opening 

Andries opent om 20.10 de 146e jaarvergadering en geeft aan dat het een late avond wordt 

aangezien we al tien minuten te laat beginnen. Verder geeft Andries aan dat het bestuur hoopt op 

een bijzonder mooie en strenge winter. De ereleden Peter van Dijk en Jan Mulder worden in het 

bijzonder welkom geheten, daarna volgt een minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen.  

 

2).Notulen vorige vergadering (27 november 2015) 

De notulen worden op de vernieuwde website getoond. Bij blz. 3 merkt Andries op dat we het 

verzamelde werk van Jan Mulder uit moeten gaan geven in een boekwerk. Verder zijn er geen op- 

of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.  

 

3).Verslag Kascommissie + benoeming nieuw lid kascommissie (Arend Sterenberg en 
Jan Beuker) 
Arend Sterenberg geeft aan dat alles prima in orde is. De kascommissie verleent decharge aan het 

bestuur en de vergadering neemt dit voorstel met applaus aan. Arend Sterenberg treedt af, Jan 

Beuker en Frank Admiraal blijven en mevrouw L. West neemt plaats in de kascommissie.  

 

4).Verslag Penningmeester 

Er zijn geen spannende dingen gebeurd en er zijn geen vragen n.a.v. het verslag. De 

penningmeester hoopt volgend jaar op een spannender verslag.  



 

5).Bestuursverkiezing (aftredend J. Katerberg en Andries Bosman) 

Jeannet Katerberg en Andries Bosman treden af. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 

Beide worden per acclamatie gekozen.  

 

6).Contributie aanpassing 

De financiële toestand van de vereniging laat het toe om het lidmaatschap zo beschikbaar 

mogelijk te houden, er zal geen verhoging van de contributie plaatsvinden. Peter van Dijk geeft 

aan dat het soms wel verstandig is om een contributie aanpassing te doen aangezien er anders 

ineens een enorme verhoging zal plaatsvinden.  

 

7).Verslag trainingsclub door Jan Bakker 

Jan Bakker geeft aan dat het goed gaat met de trainingsgroep. Er wordt getraind in vier groepen 

en er zijn 75 leden. Financieel staat de trainingsgroep er goed voor. Er zit rond de 2000 euro in kas, 

dat bedrag is redelijk stabiel. Er is een nieuw bestuurslid bijgekomen, Ger Warink uit Loppersum. 

Er zijn nog 10 mensen die zich nog aan moeten melden voor de ijsvereniging, maar wordt 

geregeld.  

 

8).Mededelingen 

- Andries geeft aan dat we een nieuwe website hebben, gemaakt door Ronnie Schuringa. Hij 

maakt tevens foto’s voor de site.  

- We hebben een nieuw logo. Unaniem heeft het bestuur gekozen voor het logo dat nu hier 

bovenaan staat. In het logo staat 1870 (jaartal oprichting).  

- Er is vrij schaatsen op vertoon van je lidmaatschapskaartje op 24 december as en 19 

februari 2017. 

- Er staat een noodschool op het ijsbaanterrein. Als de school afgebroken wordt houdt de 

ijsbaan een parkeerterrein met verlichting over. Dit zal voor een groot deel gesubsidieerd 

worden door de NAM. Er zijn geen afspraken gemaakt over het geluid op de baan als de 

ijsbaan open is, maar Andries geeft aan dat er een “aan- en uitknop” op de apparatuur van 

de ijsbaan zit.  

- Het ooievaarsnest is voor de tweede keer geplaatst, het wachten is op de eerste 

ooievaar(s).  

 

9). Rondvraag 

Nico  vraagt zich af of er geen skeelerbaan op het terrein van de ijsbaan kan komen. Andries licht 

toe dat ze in de stad Groningen bezig zijn met een skeelerbaan, we wachten dat eerst af.  

Jan Mulder vraagt zich af of er niet een prominent/spreker bij de jaarvergadering kan komen en 

verder vraagt hij zich af hoe het staat met het jubileum. Een prominent gaan het bestuur weer in 

overweging nemen en voor het jubileum is een werkgroep aangesteld, echter is het nog iets te 

vroeg om al concrete plannen te maken. Wel is er een eerste brainstorm geweest.  

 

10). Sluiting. 



Andries sluit het overleg om 20.38 uur, de traditionele verloting wordt ingezet met de prijzen die 

beschikbaar zijn gesteld door deKlok Dranken en Le Vigneron Derk Bleker Wijnhandel daarna volgt 

het Klaverjassen! 


